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Otwock, 14 października 2022 r. 
 
 
Szanowni Państwo, Koledzy i Koleżanki Sędziowie, Trenerzy  
i Przyjaciele Polskiej Federacji Tańca. 
 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że podjęliśmy współpracę z nowym obiektem, w którym 
odbywać się będzie tegoroczny Meeting Szkoleniowy`2022.W tym roku spotykamy się w: 
Hotelu Falenty Biznes i Wypoczynek, al. Hrabska 4b 05 – 090, Raszyn – Falenty. 
 
Hotel przygotował dla Państwa specjalną ofertę noclegową i obiadową w dniach 10 – 12.11.2022 
W celu rezerwacji miejsc należy skopiować jeden z poniższych linków, wkleić go do przeglądarki i dokonać 
rezerwacji, (na niektórych urządzeniach będzie również można kliknąć w załączony link). 
 
Link do rezerwacji samych pokoi z wyróżnieniem pokoju jednoosobowego oraz dwuosobowego: 
 https://tiny.pl/wrd5w 
  
Link do rezerwacji pokoi z obiadem z wyróżnieniem pokoju jednoosobowego oraz dwuosobowego: 
https://tiny.pl/wrd5f  
 
link do rezerwacji samych obiadów dla słuchaczy, którzy nie będą korzystali z noclegu (po otwarciu strony 
proszę przejść w dół do zakładki „pomysł na prezent”): 
https://booking.profitroom.com/pl/centrumszkoleniowefalenty1/home?currency=PLN  
UWAGA! Należy przejść na dolną część strony, tam oferta obiadowa. 
 
W piątek, dnia 11.11.2022 bezpośrednio po zakończeniu egzaminów zapraszamy Państwa                                           
na Kolację Integracyjną, która odbędzie się w Sali WINKIEL Hotelu Falenty Biznes i Wypoczynek. 
Spragnieni mogą przynieść swoje różne napoje. 
 
Tylko dla członków Polskiej Federacji Tańca Hotel przygotował programy specjalne, o których dowiecie się 
Państwo podczas Meetingu Szkoleniowego`2022 
 
Drodzy Sędziowie i Trenerzy,  
podczas Meetingu Szkoleniowego PFT 2022, w Warszawie w dniu 11-12.11.2022 odbędzie się specjalne 
szkolenie z zakresu praw autorskich, będzie ono podzielone na 2 części: 
 
- jak skutecznie i legalnie pozbyć się opłat na rzecz OZZ (ZAiKS, ZPAV, STOART) 
- jak nie naruszać praw autorskich podczas tworzenia choreografii i nie tworzyć plagiatów 
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Szkolenie poprowadzi Michał Kosel z Kancelarii IRBIS, który od lat działa w branży sportowej i tanecznej 
walcząc z nadużyciami organizacji, które próbują podpisywać umowy ze szkołami tańca, na zarządzanie 
prawami, które często te szkoły nie naruszają. 
 
By szkolenie było treściwe (na miejscu w Raszynie mamy jedynie 1,5 godziny) chcemy zorganizować 
wstępny webinar online z Panem Michałem w dniu 07.11. w godzinach 11:00 - 12:30 w aplikacji ZOOM, 
gdzie będziecie mogli podyskutować i zadać tyle pytań ile będzie trzeba. 
 
To pozwoli Panu Michałowi jeszcze lepiej przygotować się do spotkania fizycznie na miejscu, ponieważ 
warsztat będzie skrojony pod nasze potrzeby. 
 
Pod tym linkiem możecie zapisać się na webinar: www.zarabiajnapasji.com/warsztat 
 
*wszystkie osoby zapisane otrzymają też nagranie, więc jeśli nie możecie być o tej porze to nic nie stracicie 
 
**Pan Michał też zaoferował się, że będzie dostępny na miejscu 10.11. (czwartek) w okolicach godziny 
21:00 w restauracji hotelowej oraz od 8:30 do godziny warsztatu 11.11. (piątek) oraz 30 minut po samym 
warsztacie piątkowym, gdyby ktoś z Państwa chciał przedyskutować temat w cztery oczy. Prosi jednak,         
by się wcześniej za naszym pośrednictwem zapowiedzieć, z szacunku dla czasu innych osób, które się 
umówiły. 
 

Do zobaczenia w Raszynie! 
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HARMONOGRAM WYKŁADÓW MEETINGU SZKOLENIOWEGOPFT RASZYN-FALENTY `2022 – dzień 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIĄTEK - 11.11.2022 

08.00 – 08.30 
rejestracja uczestników 

MICHAŁ GAWRON 

08.30 – 09.30 
SYSTEMY SĘDZIOWSKIE IDO oraz SKATING SYSTEM 
wykład  

MICHAŁ GAWRON   

09.30 – 11.00 

PRAWO AUTORSKIE W PRACY SĘDZIEGO, CHOREOGRAFA, TANCERZA  
I WŁAŚCICIELA SZKOŁY TAŃCA 
wykład + panel dyskusyjny 

MICHAŁ KOSYL 

11.00 – 11.30 

DEPARTAMENT DS. TAŃCA PRZY POLSKIM ZWIĄZKU SPORTOWYM 
CHEERLEADINGU – DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ? 
wykład + pytania 

LESZEK CICHOCKI 

11.30 – 11.45 przerwa kawowa 

11.45 – 13.15 

IDO DISCO DANCE, FREESTYLE & DISCO SHOW, IDO SLOW  
wykład + panel dyskusyjny 

ALEKSANDRA MAKOGONENKO 
asyst. Dariya & Elizavetha Lyovshina 

13.15 – 14.30 przerwa obiadowa 

14.30 – 15.45 
IDO HIP-HOP, HIP-HOP BATTLES 
wykład + panel dyskusyjny 

MAGDALENA BRDEY 

15.45 – 17.00 
IDO JAZZ DANCE  
wykład + panel dyskusyjny  

ADRIANNA PATŁASZYŃSKA 

17.00 – 17.15 przerwa kawowa 

17.15 – 18.15 
PRACA SĘDZIEGO PODCZAS ZAWODÓW, KODEKS ETYKI SĘDZIOWSKIEJ 
wykład + panel dyskusyjny 

PIOTR PATŁASZYŃSKI 

18.15 – 19.45 
Zakończenie pierwszego dnia szkolenia,  

egzaminy sędziowskie Polskiej Federacji Tańca 

20.00 –  KOLACJA INTEGRACYJNA, sala WINKIEL 
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HARMONOGRAM WYKŁADÓW MEETINGU SZKOLENIOWEGO PFT RASZYN-FALENTY `2022 – dzień 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBOTA - 12.11.2022 

08.30 – 09.00 
rejestracja uczestników 

MICHAŁ GAWRON 

09.00 – 10.00 
IDO LATIN SHOW 
wykład + panel dyskusyjny 

ANDRZEJ ŁUKOMSKI 

09.30 – 10.30  
IDO CARIBBEAN DANCE 
wykład + panel dyskusyjny 

KLAUDIA KUNDERA   

10.30 – 11.30 

KLUCZOWE ZMIANY W PRZEPISACH IDO W POSZCZEGÓLNYCH 
DEPARTAMENTACH: COUPLE DANCE, STREET DANCE, PERFORMING 
ART 
wykład + pytania 

ANDRZEJ KUŹNICKI  

11.30 – 11.45 przerwa kawowa 

11.45 – 13.00 
IDO BALLET / POINTE & REPERTUAR 
wykład + panel dyskusyjny 

IWONA ORZEŁOWSKA   

13.00 – 14.15 przerwa obiadowa 

14.15 – 15.30 
IDO MODERN/CONTEMPORARY 
wykład + panel dyskusyjny 

ELŻBIETA PODEJKO – DUDA 

15.30 – 15.45 przerwa kawowa 

15.45 – 16.45 
PA IMPRO 
wykład + panel dyskusyjny  

SYLWANA PATŁASZYŃSKA 

16.45 – 18.00 
IDO SHOW DANCE & PRODUCTION 
wykład + panel dyskusyjny  

PIOTR GALIŃSKI 

18.00 –  
Zakończenie drugiego dnia szkolenia, odbiór certyfikatów. 

Ewentualnie poprawkowe egzaminy sędziowskie 
Polskiej Federacji Tańca. 


